ДЖЕЛАТО
ЦЕ ПРОСТО

Італійський традиційний десерт продовжує завойовувати світ своїм
неперевершеним смаком та натуральністю. Ім’я йому - джелато.
На відміну від звичного нам морозива, воно містить більше молока, менше
повітря та жирів, має насиченіший «домашній» смак. Тому не дивно, що джелато
отримує все більше прихильників і в Україні, зокрема. Джелатьере всього світу, не
покладаючи рук, працюють над все новими рецептурами, тому кожен майстер
може похвалитися своїми оригінальними десертами з властивими лише їм смаком.
Пропонуємо вам разом з нами поринути в світ традиційних італійський заморожених десертів: потрібна лише ваша фантазія, решту забезпечить «Bakery TeaM».
Що варто знати, щоб приготувати якісне
джелато?

Щ� так� джелат�?
Джелато - це популярний італійський заморожений десерт з
коров’ячого (або рослинного) молока, вершків та цукру, з додаванням ягід, горіхів, шоколаду, свіжих фруктів та ароматичних
паст. Цей десерт стає твердим і пастоподібним завдяки його
заморозці та одночасному перемішуванню. Це відбувається
після використання відповідної сировини. За своїми властивостями, джелато має бути щільним, міцним, та водночас м’яким,
стійким до танення та з чітко вираженим смаком і кольором.
Для створення якісного італійського десерту необхідно знати
інгредіенти, які планується використовувати та вміти їх ідеально
комбінувати.

Параметр� якісн�� м�очн�� джелат�.
Таблиця
«Показники та параметри якісного джелато на основі молока»*
Назва речовини
Цукри
Жири
Обезжирені сухі речовини молока
Інші тверді речовини
Всього сухих речовин

Кількість
Кількість макмінімална, % симальна, %
16
22
6
12
10
12
0,5
5
32
42

* Показник жирності джелато - від 6% до 12%, а в морозиві «Пломбір» - він може досягати від 12% до 35%. В свою чергу, це збільшує об’єм, але негативно впливає на смак,
роблячи продукт «порожнім», ненасиченим за смаком.

Щ� потрібн� дл� приготуванн� джелат�?
Щоб зробити смачне джелато, вам знадобитися суміш інгредієнтів, добре збалансований рецепт і заморозка, а саме
машина, яка одночасно заморожує суміш і перемішує її для
насичення повітрям. Також, знадобитися шокер зі зниженими
температурами до -35°С...-40°С, щоб створити для джелато
заморожений каркас і запобігти таненню на перших стадіях
заморозки (15-30 хвилин), потім заморожений продукт переставити в заморозку тривалого зберігання при температурах
-18°С...-25°С.

Використанн� цукрі� � джелат�.
Різні види цукрів відіграють надзвичайно важливу роль у
рецептурі джелато. Цукрів має бути не менше 16% і не більше
22% (28% для сорбету). Сахароза (рафінований цукор) може
бути інтегрована на 10%-15% її ваги з глюкозою (сухою), 20-30%
декстрози і/або інвертного цукру. Цукри сприяють поліпшенню
смаку і, в межах норми, покращують структуру джелато, роблячи її більш м’якою. Для виготовлення дуже м’якого морозива,
цукор у рецептурі, іноді, замінюють декстрозою (не більше
20%). Отже, правильний баланс цукрів допоможе вам отримати
джелато бажаної структури.
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Відмінност� жирі�.
Крім забезпечення харчової цінності продукту (зокрема, що
надходить з молока), жири надають джелато найважливішу
органолептичну цінність і поліпшують смак, роблячи його довершеним і кремоподібним. Дрібно-кристалічна молекулярна
структура пов’язаного в десерті жиру з кристалами льоду та
цукру впливає на збалансований смак при таненні джелато в
роті. Чим менші кристали жиру - тим ніжнішим і м’якшим
є смак джелато.

Ста�лі�атор�, емульгатор�, �агущув��.
Стабілізатори утворюють та утримують структуру виробу.
Отримані з натуральних речовин і використовуються для виробництва джелато, сорбетів і морозива з метою підвищення їх
харчової цінності, надаючи тих характеристик, які роблять ці
десерти більш привабливими для споживачів. Стабілізатори
мають значні переваги для виробника джелато, як при виробництві, так і при зберіганні цих десертів.
Емульгатори. Жир і вода, що містяться в морозиві, відштовхують одне одного. Емульгатор відіграє роль у зменшенні цього
відторгнення, сприяючи розвитку стабільної емульсії.
Загущувачі (білки, альгінат натрію, карагенан, агар-агар, пектин,
гуарова камедь, карбоксиметилцелюлоза). Поглинають багато
води (приблизно в 400 разів більше своєї ваги) і роблять суміш
густішою. Тому, отримане джелато буде більш однорідним та
кремовим.

Зберіганн� джелат�.
Зберігання джелато на підприємстві-виробнику здійснюють у
камерах при температурах повітря не вище -30°С. Допускається
зберігання в камерах при температурі повітря -24 ± 2°С, а на
підприємствах, що не мають компресорів двоступеневого стиснення - при температурі -20 ± 2°С. Загальні терміни зберігання
заморожених десертів у холодильниках оптових баз чи в торговельних мережах не повинні перевищувати 1 місяць при температурі не вище -24°С, 20 діб-при температурі не вище -18°С і 7
діб при температурі не вище -12°С. Проте, варто зазначити, що
джелато може зберігатися до 3 місяців, при -35..-40°С за рахунок своєї структури (не перенасичене повітрям і жирами).
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В чому приготувати морозиво?
Машини компанії «Nemox» вирізняються простотою у використанні та зручністю.
Вони ідеально підходять для приготування джелато та сорбетів.

Обладнанн� дл� джелат�
Детальний опис та характеристики машин можна завантажити
відсканувавши QR-код.

Gelato Chef 5L автоматична

Gelato Pro 2500 SP

> Потужність 280W

> Потужність 300W

> Максимальна продуктивність 3л/год

> Максимальна продуктивність 4.5л/год

> Габарити 45х32х31,5см

> Габарити 41,5х41,5х30см

> Об’єм чаші 2,5л

> Об’єм чаші 2,5л

Gelato NXT1 автоматична

Gelato Chef 2200

> Потужність 165W

> Потужність 140W

> Максимальна продуктивність 2,25л/год

> Максимальна продуктивність 2л/год

> Габарити 27х38х24,5см

> Габарити 24х35х30см

> Об’єм чаші 1,7л

> Об’єм чаші 1л

Gelato Talent
> Потужність 150W
> Максимальна продуктивність 2,4л/год
> Габарити 24х35х27см
> Об’єм чаші 1,5л
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З чого приготувати морозиво?
«FABBRI 1905» - це компанія з досвідом роботи більше ста років, яка працює у напрямку
створення сировини для приготування джелато. Вона має найширший асортимент базових
сумішей та смако-ароматичних паст. Оберіть свій стиль, а все інше залишіть «FABBRI 1905».

Ба�ов� суміш�
БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

ХІТ

Невепанн 100 CF
2,5 кг

Суха суміш, яка дозволяє створювати основу для приготування джелато. Містить у своєму складі незбиране сухе молоко
та сухе обезжирене молоко. З його допомогою ви отримаєте
ніжне та об’ємне вершкове джелато, яке прекрасно зберігає
форму.
Рекомендоване дозування для отримання суміші-основи як
холодним шляхом, так і в пастеризаторі: змішати 100 г продукту з 210 г цукру і розчинити в 1 л молока (тваринного або
рослинного походження).

9236529-E87

Рецепт вершкового джелато
Інгредієнти
Молоко 3.2%..................................................690г
Цукор-пісок....................................................110г
Сухе обезжирене молоко..............................20г
Вершки тваринні 33-35%..........................100г
Невепанн 100 СF............................................70г
Декстроза........................................................10г
Варієгато............................................за смаком

Технологія приготування
При холодному способі

При гарячому способі

1) Змішати всі інгредієнти за допомогою
блендера до їх повного з’єднання (3-5 хвилин)
за 20-40 хвилин до подачі у фризер.
2) Дати базі відпочити при кімнатній
температурі.
3) Залити до фризера та готувати до
необхідної щільності маси (збільшення в
1,5-2,5 рази, в залежності від особливостей
обладнання).
4) Після приготування, джелато прибрати
на 15-20 хвилин в шокер
(-25..-35°С), для формування твердого
каркасу. Дістати, зробити характерний малюнок або викладення, залити «Варієгато»
на вибір за смаком, і прибрати в заморозку
при -18..-24°С.

1) Підігріти молоко до +85°С і залити сухі
компоненти.
2) Пробити блендером.
3) Максимально швидко охолодити до
+6..+4°С (для запобігання розвитку мікрофлори). Важливо, щоб фаза охолодження
пройшла менш ніж за 1 годину.
4) Залити у фризер і готувати до необхідної
щільності маси (збільшення в 1,5-2,5 рази, в
залежності від особливостей обладнання)
5) Після приготування, джелато
прибрати на 15-20 хвилин в шокер
(-25 ..-35°С), для формування твердого
каркасу. Дістати, зробити характерний малюнок або викладення, залити «Варієгато»
на вибір за смаком, і прибрати в заморозку
при -18..-24°С.

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

C

Невепанн
Бельпан 50 СF
2,5 кг

Суха суміш, яка дозволяє створювати основу для приготування джелато з вершковим (молочним) смаком.
Рекомендоване дозування для отримання суміші-основи як
холодним шляхом, так і в пастеризаторі: змішати 50 г продукту з 250 г цукру і розчинити в 1 л молока або рослинного
напою. При холодному способі приготування дати суміші
постояти 15-30 хвилин при кімнатній температурі.
Завдяки використанню Невепанн Бельпан 50 СF
ви отримаєте вершкове джелато з відмінною структурою.

9234825-95T
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БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЦУКРУ

Невіа
1 кг

Суха суміш із підсолоджувачами без цукру. Може використовуватися для створення дієтичного фітнес-морозива та
морозива для діабетиків. В своєму складі містить ізомальт,
сорбітол та стевію. Джелато по базовій рецептурі має помірний, збалансований м’який смак. Підходить для використання
як з фруктово-ягідними, так і з горіховими Деліпастами.
Рекомендації щодо застосування: зі свіжими фруктами: 1кг
бази + 1.3л води + 1.55кг фруктового пюре; з концентрованими пастами на вибір: 1кг бази + 2.5л молока + 300г деліпасти.

9233652-2BC

Рецепт діабетичного морозива
Інгредієнти
Молоко 3.2%................................................1000г
Вершки тваринні 35%, не солодкі............250г
Невіа.................................................................500г

Технологія приготування
1) Змішати всі інгредієнти за допомогою
блендера до повного з’єднання інгредієнтів (3-5
хвилини) за 20-40 хвилин до подачі у фризер.
2) Дати базі відпочити при кімнатній температурі.
3) Залити у фризер та готувати до необхідної
щільності маси (збільшення в 1,5-2,5 рази, в залежності від особливостей обладнання).
4) Після приготування, джелато поставити на 1520 хвилин у шокер (-25..-35°С), для формування
твердого каркасу. Дістати, зробити характерний
малюнок або викладення та прибрати
в заморозку при -18..-24°С.

ПРЕМІУМ

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

Невемакс
2 кг
9236527-C36
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Преміум база для джелато у вигляді сухої суміші. Лише для
пастеризації.
При використанні Невемакс ви завжди отримуватиме ідеальне джелато з якого можна створювати найвибагливіші форми.
Ваше джелато матиме найвищу гірку у вітрині та тримати
форму до 5 днів.
Ця база покращить вигляд готового продукту та зробить його
стійкішим до танення, а також, продовжить термін
зберігання, вже не кажучи про те наскільки смачним виходить джелато при її застосуванні.
Рекомендації щодо застосування: 125г Невемакс та 230г
цукру на 1л молока.

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Морбіфрутта
1 кг

Суха суміш, яка використовується для загущення та стабілізації фруктових сорбетів. Використовуючи Морбіфрутту разом
з концентрованими деліпастами від Fabbri 1905 ви можете
створювати натуральні фруктові сорбети з ідеальною структурою, які не міститимуть глютену та лактози.
Рекомендоване дозування: змішати 50 г продукту з 1 кг
суміші для сорбету. В суміш-основу радимо додавати 2 г
Фаббрісофф для отримання більш пластичної та об’ємної
консистенції. Підходить для гарячого та холодного способу
приготування.

9236021-95V

Рецепт полуничного сорбету
Інгредієнти
Полуничне пюре (із заморожених ягід) ..200г
Морбіфрутта.................................................50г
Інтеграторе....................................................60г
Цукор...............................................................180г
Декстроза.......................................................15г
Вода.................................................................475г
Деліпаста Полуниця.....................................20г
Емульгатор Фаббрісофф................................2г

Технологія приготування

1) У ємність внести всі сухі інгредієнти, пюре та
пасту.
2) Залити гарячою водою
(температура води + 85°..87°С).
3) Змішати всі інгредієнти, за допомогою блендера до повного з’єднання інгредієнтів
(5-7 хвилин).
4) Дати базі відпочити при кімнатній температурі (готувати за 20-30 хвилин до подачі у
фрізер).
5) Залити у фрізер, додати Фаббрісофф і готувати до необхідної щільності маси (збільшення в
1,5-2 рази,
в залежності від особливостей обладнання).
6) Після приготування сорбет прибрати на
15-20 хвилин в шокер (-25°..-35°С) для формування твердого каркасу. Дістати, викласти на
вітрину, зберігати при -14°..-16 °С.
БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Невефрутта
2,5 кг
9234814-N73

KOSHER

C

Універсальна суха суміш для виробництва граніти. Використовується для загущення та стабілізації структури виробів.
В якості емульгаторів використовують рослинні білки, які
роблять структуру граніти більш крупнокрісталічною, завдяки чому, смак десерту буде більш «холодним» - це є ідеальнім
рішенням для таких видів виробів у літній сезон.
Рекомендації відносно застосування: додавати 30-50г
продукту та 180г цукру на 1л води. Підходить як для холодного, так і для гарячого способу приготуання (пастеризації).
Якщо додати 2-3г Фаббрісофф отримаємо фруктовий сорбет
із «холодним» смаком.

Машина для граніти

Кавунова граніта

7

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

Суперософт
1,5 кг

Суха суміш, призначена для виробництва м’якого морозива у
фризерах типу Taylor.
Суперсофт скорочує процес приготування до однієї фази, збагачує продукт повітрям, дає м’якість та еластичність.
Рекомендації щодо застосування: 1.5кг продукту змішати з 1кг
цукру та розчинити в 6л води (можна замінити 2л води на 2л
молока) . При додаванні концентрованих паст «Fabbri 1905»
з горіховими смаками варто додавати в рецептуру
1л води на 100г пасти. Не використовувати деліпасти зі
шматочками для приготування м’якого морозива у фризері.
Доступний у 5 різних смаках:

Ваніль

Полуниця

Шоколад

Йогурт

Нейтральний

9236394-96F

9236392-99F

9236396-49D

9236398-37G

9236378-74C

Покращув��

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Фаббрісофф
5 кг
9238035-K25

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

C

Нейтро SP
2 кг

Фаббрісофф - це секретний інгредієнт майстрів сорбетів,
завдяки якому їх продукція набуває високої якості відмінної
пластичної текстури. Це якісний стабілізатор, який додає
сорбетам та джелато м’якості та повітряності.
Головні переваги Фаббрісофф:
- допомагає взаємодіяти білкам і жирам
- допомагає рівномірно розподілятися речовинам по всій масі
- полегшує емульгування жирової частини з водної
- полегшує включення твердих речовин в воду
- робить джелато більш «сухим».
- поліпшити структуру десерту, уникаючи втрати обсягу
Рекомендоване дозування: додайте від 2 до 5 грамів на
кожен кілограм суміші для сорбету чи джелато. Додається в
останній момент без пробивання міксером.
Це комплекс емульгаторів (61%) та стабілізаторів (39%) в
одній упаковці.
Емульгатори зв’язують воду та жир, завдяки чому запобігають
кристалізації цукру, а стабілізатори тримають форму готового
виробу. Використовується на виробництвах з екслюзивними рецептурами. Додається 5% на 1л рідини. Також, можна
використовувати з різноманітними базами «Fabbri 1905» для
покращення структури десерту. В такому випадку, рекомендоване дозування: 20г на 1кг рідини.

9234818-N78

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Інтегратор
з рослинними
волокнами
1 кг
9236073-67B
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Суха суміш для виробництва джелето, сорбетів та граніти.
В своєму складі містить 3 компоненти: харчові волокна, глюкозний сироп та фруктозу.
Використовується для приготування морозива холодним та
гарячим способом як на молочній, так і на водяній основі.
Збільшує кількість сухих речовин у готовому десерті, робить
його більш стабільним та стійким до підвищення температури та сонячних променів, допомагає довше утримувати
повітря в джелато та підвищує насиченість смаку.
Рекомендоване дозування: 30-40г на літр суміші. Для більш
кремоподібного типу сорбетів рекомендовано додавати 0,20,3% емульгатора Фаббрісофф до готової бази перед подачею
у фризер.

Напаж� - блиск�и� сма� джелат�*
Напаж - це прозоре желеподібне покриття, яке використовується для рівномірного
глазурування тістечок, тортів та заморожених десертів. В асортименті Fabbri 1905
є напажі з різними смаками, а також, напажі, які мають нейтральний смак та запах.

Нейтральний
4,5 кг

Лимон
4,5 кг

Фісташка
4,5 кг

Карамель
4,5 кг

9409001-86S

9409024-11Y

9409019-26N

9400005-86Q

Амарена
4,5 кг

Абрикос
4,5 кг

Полуниця
4,5 кг

Топ Желе
1,45 кг

9409005-86D

9409015-26L

9409021-26H

9400447-65H

* Уточнюйте наявність напажів у менеджерів
Деліпаст� - рі�н�анітт� смакі�!
Деліпасти - це концентровані ароматичні пасти, які нададуть вашим виробам
приємний аромат, смак та природній колір. В основі деліпаст - м’якоть та сік з найкращих фруктів, якісні горіхи та натуральні інгредієнти. Їхня рідка консистенція
робить їх зручними в застосуванні як для майстрів джелато, так і для виробників
випічки та кондитерських виробів. А мале дозування (4%-10%) дозволяє вважати їх
доволі економним продуктом.
ХІТ

Лохина
1,5кг

Троянда
1,5кг

Локриця
1,5кг

Біла м’ята
1,5кг

9225712-64F

9225407-9BB

9225479-60V

9952262-61F

ХІТ

Бісквіт
1,5кг

Французька ваніль
1,5кг

9225430-60M

9972254-61H

Ваніль Супер
1,5кг
9225428-27С

Капучино
1,4кг
9225438-35L
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Мока
1,45кг

Мигдаль
1,45кг

9225437-60Q

9225491-60Y

Фісташка
зі шматочками
1,5кг

Фісташка
без шматочків
1,2кг

9952242-25G

9226610-72V

ХІТ

Амарена
1,5кг

Кокос EU
1,35кг

Манго EU
1,35кг

9225748-58Н

9225706-64D

9225722-27V

9225759-24C

Полуниця EU
1,5кг

Малина EU
1,5кг

Апельсин
1,5кг

Мандарин
1,5кг

9225763-65Х

9225768-35M

9225743-34Y

9225725-35T

Персик
1,5кг

Ананас
1,5кг

Диня EU
1,5кг

Маракуя EU
1,5кг

9225777-35Z

9225756-24В

9225703-22Н

9225719-34Z

Банан EU
1,5 кг

ХІТ

Шоколад
1,2кг

Лісові ягоди EU
1,5кг

Ківі EU
1,5кг

Зелене яблуко
1,5кг

9226706-68C

9225765-35N

9225731-27D

9225769-27T

Вишн� Амарен� � сироп�
Ці соковиті та дуже ароматні вишні з провінції
Емілія-Романья є одними з найпопулярніших у Європі. Місцева вишня темно-червоного кольору з
солодким та ледь гіркуватим смаком зберігається
в насиченому сиропі, приготованому з соку цих же
ягід. Вишня амарена чудово підійде для топінгів
та начинки джелато, випічки та інших десертів.
БЕЗ
ГЛЮТЕНУ
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БЕЗ
ЛАКТОЗИ

KOSHER

ЧИМ ПРИКРАШАТИ?

KOSHER

Barbara Luijckx - ваш партнер у світі шоколадного декору. Фантазія польських
майстрів помножена на якість справжнього бельгійського шоколаду дарує широкий вибір прикрас, які вирізняєтьсю унікальним дизайном та оригінальністю.
У виробництві використовуються лише натуральні барвники, а продукти сертифіковані відповідно до стандартів кошерності та халяль.

HALAL

Шок�адн� кра��

З білим шоколадом

З молочним шоколадом

З чорним шоколадом

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

Ø=4 мм, упаковка 0,5 кг

09730

09731

09732

Шок�адн� пелюстк�

Чорний шоколад

Білий шоколад

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

3325303

3325323

Подвійні,
з чорного та білого
шоколаду

Карамель
упаковка 2,5 кг
3325293

упаковка 2,5 кг
3325343

Апельсин

Лайм

Лимон

Полуниця

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

упаковка 2,5 кг

3325533

3325643

3325543

3325353

Шок�адни� декор
C

Роли Пенне

Мармурова локшина

35 мм, упаковка 1,2 кг

30 мм, 2 кг/уп

232750

335801

Кавові зерна

Серця маленькі

18 мм, 1.1 кг/уп

18х14 мм, 320 шт/уп

45077

33967
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Компанія Nappi - світовий лідер з виробництва зацукрованих фруктів, горіхів та ягід.
Продукція італійської компанії відома своєю якістю і широким асортиментом, при цьому висока
технологічність та інноваційність виробництва дозволила зробити продукти компанії
доступними для всіх споживачів.

Горі�ов� кра��

Арахіс
2,5 кг/уп

Мигдаль
2,5 кг/уп

C

Волоський горіх
2,5 кг/уп

Фісташка
2,5 кг/уп

Фундук
2,5 кг/уп

Цукат�

✔ Апельсинові кубики
3x3 мм, 6x6 мм
✔Апельсинові кубики
в пудрі
3x3 мм, 6x6 мм, 9x9 мм
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✔ Апельсинові смужки
6x60 мм
✔ Апельсинові смужки
в пудрі
6x60 мм
5 кг/уп

Суміш Македонія
6x6 мм
5 кг/уп

ДОдаткові інгредієнти
для оригінальних рецептів

Продукція компанії Laped розроблена для задоволення запитів фахівців-кондитерів та джелатерье, які потребують сировини найвищої якості для своїх
виробів. Унікальні продукти на основі цукрів від Laped практично не мають
аналогів.

Продукт� � цукрі�

Глюкозний сироп
5 кг
7065105

Інвертний цукровий
сироп 81%
5 кг

Глюкозний сироп з декстрозним еквівалентом 43%. В міру
солодкий, кришталево-прозорий, безбарвний, без запаху,
середньої в’язкості, відмінно зв’язує воду, знижує градус замерзання, виступає
антикристалізатором та робить продукт менш солодким,
ніж сахароза. У порівнянні з декстрозою та інвертним цукром,
глюкозні сиропи в меншій мірі знижують температуру замерзання і надають суміші меншу солодкість . Використовувані в
якості замінника сахарози, глюкозні сиропи надають м’якість
та еластичність сорбетам та джелато з пониженою кількістю
сухих речовин. Сироп глюкози можуте замінити сахарозу в
межах до 20%.

Гігроскопічний цукор з характеристиками подібними меду.
Інвертний цукровий сироп Laped має вміст сухих речовин 81%
(40,5% - глюкоза, 40,5% - фруктоза) з інверсією (кислотним
гідролізом) вище 99%.
Його здатність утримувати вологу збільшить термін придатності продуктів і збереже м’якість протягом більш тривалого
часу. Разом з тим, використання інвертного цукрового сиропу
Laped в рецептах дозволяє отримати більш однорідну структуру з рівномірним розподілом цукру.

7158005

Декстроза
10 кг
7020410

Суха з чистим солодким смаком, який добре розчинняється у
воді. Використовується при виготовленні джелато, заморожених десертів, кондитерських і хлібобулочних виробів. Декстроза викликає суттєве зниження температури десерту, тому ,
ви не зможете використовувати її поодинці (без інших цукрів).
Рекомендуємо додавати не більше 20% глюкози в порівнянні із загальним вмістом цукру для збереження консистенції
джелато при стандартних умовах зберігання
- ідеально підходить для зниження солодкості;
- перешкоджає кристалізації води у джелато;
- знижує показник активності води;
- володіє гігроскопічністю;
- знижує температуру замерзання.

Посипка бурштинового кольору у вигляді гранул розміром
1-3 мм, зі смаком і ароматом мигдалевого печива. Солодка,
хрустка, без сторонніх запахів і присмаку. Використовується
для декорування поверхні тортів і десертів, а також у виробництві мюслі, морозива, кремів як один з інгредієнтів.
Бісквітна крихта
Гранули амарето
4 кг
9912104
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В чому подавати та чим куштувати?
А можна з собою?

Компанія Алкас- європейський флагман у сфері виробництва пластикового посуду, Продукція Алкас відповідає міжнародним екологічним стандартам та має
широку лінійку продукції, споміж якої кожен знайде те, що йому до душі.

Пластикови� посу�
C

C

Joy Mix

Typo Expressive

Scoop cup

Scoop cup

Scoop cup

Об’єм 80мл

Об’єм 130мл

Об’єм 100мл

Об’єм 130мл

Об’єм 170мл

048002060

80130A

140012010

140022020

140005030

Scoop cup

Scoop cup

Scoop cup

Scoop cup

Об’єм 100мл

Об’єм 130мл

Об’єм 400мл

Об’єм 500мл

140001210

140001220

140001120

140001130

Кришка прозора

Кришка прозора

пІд лоток 2,5л

пІд лоток 5л

284201140

284201070

Кришка сіра

Кришка сіра під

під лоток 2.5л

лоток 5л

284208130

284209060

Лоток

Лоток

для морозива, 5л

для морозива, 2.5л

084009060

08400130

C

14

Ложки для морозива прозорі

Контейнери з кришкою YETI, 350мл

088001000T

300002010

ВАШІ УНІКАЛЬНІ РЕЦЕПТИ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

ХІТ ХІТ ПРОДАЖІВ

ТОВАР МАЄ СЕРТИФІКАТ КОШЕРНОСТІ STAR-K
KOSHER

C

ТОВАР ДОСТУПНИЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ТОВАР ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВЖИВАННЯ ВЕГАНАМИ

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

ТОВАР МАЄ СЕРТИФІКАТ HALAL ITALIA

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ГЛЮТЕНУ

ТОВАР МАЄ СЕРТИФІКАТ КОШЕРНОСТІ
KOSHER

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ЛАКТОЗИ

ТОВАР МАЄ СЕРТИФІКАТ HALAL POLAND
HALAL

См�н��!
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02140, вул.Мишуги, 10
м.Київ
044 222 8021
www.bakery-ru.com.ua

